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Hur sker samverkan mellan förskola och förskoleklass? 

- En fallstudie om pedagogers syn på samverkan 

 

 

När barnet kliver in över tröskeln till förskolan och skolan skall det inte kliva in i en 

sluten cirkel av tradition och institutionaliserad praktik. Barnet skall istället erbjudas 

att stiga in på en gemensam väg, tillsammans med barngruppen och pedagogerna. 

(Dahlberg, Lenz Taguchi 1996:39) 

 

 

 

Abstract 

 

En kvalitativt inriktad fallstudie som syftar till att undersöka hur samverkan sker samt belysa 

pedagogers syn på samverkan i övergång mellan förskola och förskoleklass. Tidigare 

forskning visar på att skilda traditioner, lokalernas placering och olika läroplaner utgör en 

komplexitet kring samverkan. Förskoleklassen beskrivs ofta som ett gränsland mellan två 

traditioner, och omges av en osäkerhet kring tillhörighet. Det ställer krav på samverkan och 

problematiken berör om pedagoger har samverkansformer i tillfredställande utsträckning. 

Studien visar att pedagogerna upplever samverkan som viktig, men en uppgivenhet uttrycks 

över få tillfällen till möten och avsaknad av tid till att sätta sig in i varandras verksamheter. 

De beskriver brist på samverkansformer, samt att ansvar läggs på enskilda pedagoger till att 

skapa tillfällen. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med pedagoger aktiva i 

respektive verksamhet, och resultatet analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

 

Ämnesord: förskola, förskoleklass, skola, traditioner, samverkan, samarbete, samspel, 

kommunikation, kontext, sociokulturell, Vygotskij     
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Förord 

Det har varit ett intressant och lärorikt arbete med denna uppsats. Som blivande förskollärare 

och grundskollärare ser vi fördelar med samverkan över verksamheter, inte minst för barnens 

skull. Dessa nya kunskaper om samverkans betydelse tar vi med oss i våra kommande 

yrkesroller. Vi vill tacka varandra för gott samarbete, med förhoppning om att i framtiden 

arbeta i en verksamhet där samverkan över gränser fungerar lika bra som under denna 

skrivprocess. Vi vill även rikta ett tack till de förskollärare och förskoleklasslärare som 

deltagit i undersökningen, samt till vår handledare Ingela Friberg. 

 

 

 

 

Anna Kreutzfeldt och Marie Ring  

Kristianstad 10/12 2013 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Förskola och skola har länge verkat under olika traditioner, framväxta efter samhällets behov 

av omsorg och utbildning av kommande generationer. För att underlätta övergång mellan 

verksamheterna bildades 1998 förskoleklassen som en skolförberedande introduktion till 

skolan (Skolverket, 2010). Det har dock tvistats om verksamheten i själva verket är en 

förlängning av förskoletiden, eller en tidigarelagd skolstart. Detta på grund av att tidigare 

forskning visar på att pedagoger i förskoleklassen tycks befinna sig i ett gränsland mellan två 

traditioner och läroplaner (Ackesjö, 2010). Både förskollärare och grundskollärare kan vara 

verksamma i förskoleklass vilket innebär att krav ställs på samverkan över traditionella 

gränser och diskurser (Munkhammar, 2001). Här kan problem uppstå kring övergång mellan 

förskola och förskoleklass, då eventuell avsaknad av gemensam syn på barn, kunskap och 

lärande kan försvåra mötet mellan verksamheterna. Förskoleklassen ska vara en kombination 

av förskolans och skolans metodik, vilket anger verksamhetens inriktning (Skolverket, 2011, 

diskussionsunderlag). Den relevanta frågan är om pedagogerna i respektive verksamhet ges 

möjlighet till samverkansformer som fungerar tillfredsställande? 

 

Även den fysiska planeringen, det vill säga förskolan och förskoleklassens placering i 

förhållande till varandra, kan påverka samverkansmöjligheterna (Ackesjö, 2011). Stora 

upptagningsområden där barn kommer från flera olika förskolor innebär många kontakter att 

knyta för förskoleklasslärare i samband med övergång. Detta problem kan ställas mot 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010), som uttrycker att pedagoger och arbetslag ska 

arbeta mot ett kunskapsutbyte och en samverkan som underlättar övergång för barnet. Skolans 

styrdokument, Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, (Skolverket, 

2011), betonar också vikten av samverkan mellan verksamheter och förespråkar kontinuerlig 

kontakt mellan pedagoger. 

 

För att förstå problematiken kring samverkan fordras vetskap om förskolan och skolans 

utveckling över tid, som präglat verksamheterna till olika sociala kontexter. En 

sammanställning av det finns under litteraturdelen, som följs av förklaring av relevanta 

begrepp. Vidare beskrivs undersökningsmetod, urval och undersökningsgrupp, följt av 

metoddiskussion där uppsatsens trovärdighet diskuteras. Resultat presenteras och analyseras 
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utifrån vald teoretisk utgångspunkt, för att i nästkommande kapitel reflekteras över med 

stöttning av litteratur. Slutligen redogörs för studiens slutsats och förslag på vidare forskning. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka hur samverkan sker i samband med övergång mellan 

förskola och förskoleklass. I fokus står att ta reda på hur pedagoger ser på samverkan då 

tidigare forskning pekar på att det förekommit svårigheter på grund av förskola och skolas 

olika traditioner samt att lokalernas placering till varandra har påverkat möjligheter till 

samverkan. Studien behandlar följande frågeställningar: 

 

Hur sker samverkan mellan förskola och förskoleklass? 

Hur ser pedagoger på samverkan? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

Nedan beskrivs två närliggande begrepp relevanta för studiens ämnesområde, nödvändiga att 

definiera då de kan förväxlas och därmed påverka förståelsen av uppsatsen. Begreppen 

förklaras utifrån tidigare forskning inom området. 

 

Samverkan 

Begreppet innefattar att minst två parter handlar för att nå ett gemensamt mål. Det förutsätter 

en gemensam syn kring innehållet (Munkhammar, 2001). En definition av samverkan 

beskriver Ohlsson (2004) som att individer fungerar i en gemensam verksamhet, där de 

behöver befinna sig inom särskilda mål och ramar, eller inneha ett gemensamt synsätt. 

Ohlssons (2004) definition kommer att användas i studien. 

 

Samarbete 

Munkhammar (2001) definierar att samarbete innebär att individer arbetar tillsammans i ett 

gemensamt syfte. Samarbete beskrivs i Ohlsson (2004) som ett utförande av gemensamma 

arbetsuppgifter som inte behöver ske samtidigt. Studien lägger vikt vid samverkan, men 

närheten begreppen emellan gör det nödvändigt att även definiera samarbete. 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

Detta avsnitt är uppdelat under sju rubriker. Först presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkt, följt av tidigare forskning kring förskolan och skolans utveckling och 

traditioner, förskoleklassens framväxt och samverkan mellan verksamheterna. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

I det sociokulturella perspektivet med Lev Vygotskij i spjutspetsen sker lärande i en social 

kontext där samspel mellan människor står i centrum. Språket är en förutsättning för lärande, 

kommunikation och samspel, och den medierande länken mellan tänkande och social 

interaktion. Det betyder att språket är redskap för att delge tankar och resonemang till andra, 

samt att förstå sina medmänniskor och sin omvärld (Dysthe, 2003). Vygotskij menar att 

tänkande och handlande är situerat, vilket betyder att hur vi agerar är beroende på den sociala 

kontext vi befinner oss i för tillfället. Kontexter är det sociokulturella perspektivets begrepp 

för sammanhang och vidare menar Vygotskij att det inte är kontexten som påverkar 

handlingen, utan kontexten skapas av de handlingar som utförs. Återkommande handlingar 

återskapar kontexter, vilket kan ses som delar som bildar en helhet eller social praktik (Säljö, 

2005). Vidare beskriver Säljö (2005) begreppet historisk kontext, vilket kan ha effekter på 

institutioner med långa traditioner. Det rör sig om invanda handlingar och kommunikativa 

mönster som är svåra att bryta då de anses vara de enda rätta. I studien används den 

sociokulturella teorin för att förklara betydelsen av möten, kommunikation och samspel för att 

uppnå samverkan samt upprätthållandet av kontexter och bildandet av nya. 

 

2.2 Förskolans utveckling 

Den tidiga formen för barnomsorg såg dagens ljus 1854, och upprättades i syfte att ta hand om 

fattiga barn då föräldrarna arbetade, och samhället såg en fara i den bristande omsorg som 

omgav barnen. Barnkrubborna som de kallades skulle dels förse barn med tillsyn och 

näringsrik mat, men hade även ett fostransuppdrag (Dahlberg, Lenz Taguchi, 1994; 

Munkhammar 2001). Ett motsvarande alternativ upprättades för de välbärgade hemmen, och 

kallades då för barnträdgården eller kindergarten. Denna verksamhet hade pedagogiska inslag 

och utgick från Fröbels (1782-1852) ideologi om barnets behov av frihet och flexibilitet i 

uppfostran. En bit in på 1900-talet ersattes barnkrubborna av folkträdgården, som liksom 

barnträdgården hade pedagogiska inslag men fortfarande vände sig till de fattigas barn 

(Simmons-Christenson, 1997). De två barnomsorgsformerna utvecklades parallellt, och på 



 8 

1960-talet diskuterades aktivt dess roll för hemmet och det enskilda barnet. 1968 tillsattes 

Barnstugeutredningen (SOU 1972:26) i syfte att ena barnomsorgen under ett begrepp samt 

stärka dess pedagogiska uppdrag. Begreppet förskola myntades (Ackesjö, 2011). Under denna 

tid ändrades samhällets behov då förvärvsarbete bland kvinnor ökade, vilket resulterade i att 

förskolor byggdes i hög takt för att motsvara det växande behovet (Munkhammar, 2001). 

Samtidigt gavs ett fördokument till läroplan ut för att säkerställa hög kvalitet och ge riktlinjer 

för att pedagogiken, omsorgen och lärandet ska vara likvärdigt på alla förskolor (Siller, 2000). 

Först 1998 utkom förskolans första läroplan, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Avsikten var 

att tillsammans med skolan upprätta en gemensam kunskapssyn (a.a.). Styrdokumentet 

revideras 2010 och innehöll då två nya kapitel som rör uppföljning, utvärdering och 

utveckling samt förskolechefens ansvar. 

 

2.3 Skolans utveckling 

I skolans tidiga historia låg ansvaret över barns moraliska och religiösa fostran på kyrkan. 

1800 delades ansvaret mellan kommunerna och staten, som bildade folkskola och 

lärdomsskola (Munkhammar, 2001). Skolorna vände sig till motsatta samhällsgrupper och 

utgjorde olika inriktningar (Davidsson, 2002). Båda skolformerna syftade till att bevara 

samhället och fostra kommande generationer. 1882 förpliktigades skolan men någon läroplan 

existerade inte, utan läraren satte egna mål för barnen. Denna uppdelning varade fram till 

1962, då en nioårig allmän grundskola blev obligatorisk, och då kom även den första 

läroplanen till, Lgr 62. Den gemensamma skolgången ställde krav på lärarna att organisera en 

ny undervisning och sammankoppla två traditioner, och då tillkom ett behov av styrdokument 

för att vägleda lärarna (Munkhammar, 2001; Davidsson, 2002; Dahlberg, Lenz Taguchi, 

1996). Styrdokumenten kom att revideras flera gånger och anpassas efter samhällets 

förändrade behov (Davidsson, 2002). När staten lämnade ansvaret över skolan till 

kommunerna 1991, krävdes nya riktlinjer för hur skolan skulle bedrivas. Snart utkom Lpo 94, 

som lade grunden för en målstyrd skola (Munkhammar, 2001). Kunskapsbegreppet vidgades 

till att omfatta fakta, färdighet, förtrogenhet och förståelse, som tillsammans bildar en helhet 

(Siller, 2000). Idag lyder grundskolan under Lgr 11, Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet. 

  

2.4 Förskoleklassens framväxt 

Under 1940-talet öppnades lekskolor avsedda för äldre förskolebarn där de fick rätt att delta i 

pedagogisk verksamhet några timmar per dag. I slutet av 1960-talet var omkring sjuttio 
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procent av landets sexåringar och trettio procent av femåringar delaktiga i lekskolan och 

frågan lyftes angående behovet att utöka verksamheten. Resultatet blev att det infördes 

syskongrupper, och tvärgrupper efter åldersindelning för att kunna möta de äldre 

förskolebarnens behov (Ackesjö, 2011). 1975 bildades allmän förskola för sexåringar, där 

åldershomogena grupper träffades i skolförberedande syfte (Davidsson, 2002). Detta följdes 

av diskussioner om lämplig ålder vid skolstart, och föräldrar fick från och med 1991 

tidigarelägga skolstarten ett år för sitt barn. Få föräldrar antog erbjudandet, och regeringen 

började arbeta på ett nytt förslag då det fanns en önskan om att integrera skolformerna i syfte 

att höja kvalitén och förbereda barnen för skolstarten. Diskussionen pendlade mellan att införa 

obligatorisk skolstart vid sex års ålder, alternativt att bilda en ny skolform. Det senare 

förslaget antogs och förskoleklassen bildades 1998 (Munkhammar, 2001; Ackesjö, 2011). 

Syftet är fortfarande att förbereda sexåringar för skolstarten, dock under frivilliga former och 

numera i skolans lokaler (Ackesjö, 2011). Förskoleklassen ska under lekfulla former 

förbereda barnen för skolan, och barnens lust att lära ska vara i centrum för alla aktiviteter 

(SOU:2008). Verksamheten har lytt under samma styrdokument som det obligatoriska 

skolväsendet sedan 1994. Idag är del 1 och del 2 i Lgr 11 (Skolverket, 2011) aktuella som 

läroplan för förskoleklassen. 

 

2.5 Traditioner 

I forskning om samverkan mellan skolverksamheter finns ett nära samband med forskning om 

förskolan och skolans olika traditioner. Hänvisningar görs till Dahlberg, Lenz Taguchi (1996) 

som beskriver två synsätt på barn och lärande som dominerat i de olika verksamheterna under 

tid. Förskolan strävar efter att ge barn utrymme till fri lek och eget skapande. Det värnas om 

barns självständighet och frihet, och lärandet tenderar bli underordnat leken. 

 

Barn ska fritt få uttrycka sig själv, sina tankar och sina känslor. I denna 

frihet uttrycker barnet sin personlighet, varför dessa uttryck aldrig kan 

vara fel. Det handlar också om barnets lust och att det ska vara roligt i 

stunden, i en här-och-nu-förankring, som kan ses i motsatt till skolans 

framtidsinriktning.  (Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996:18) 

 

Skoltradition lyfts fram i motsats och innefattar en framtidsinriktning, ämnescentrering och 

kunskapsstoff, vilket ger en högre grad av vuxenstyrda aktiviteter. Det innebär att barns egna 

initiativ får stå tillbaka och lärandet står i centrum. Målstyrning fungerar som måttstock på 

barns kunskaper, och rätt och fel blir märkbart (Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996). 
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Utmärkande för skolverksamheten till stor del bestäms och delas in av 

andra än barnen själva. Detta måste ställas i kontrast till förskolans 

tradition av barncentrering där idealet är att barnet i stor utsträckning bör 

välja innehåll och uttrycksform själv. (Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996:19) 

 

Dahlberg, Lenz Taguchi (1996) redogör för en kompromiss där de två traditionerna möts, som 

ligger närmst det synsätt som styrdokumenten (2010, 2011) förespråkar idag. Barnet är 

delaktigt i sin lärandeprocess, vilket innebär att kunskap inte förmedlas mellan lärare och 

elev, utan eleven konstruerar sin egen kunskap i samspel med pedagoger och andra elever. 

Visionen är att synsättet ska innefatta både förskola och skola, som en gemensam barn- och 

kunskapssyn. 

 

2.6 Samverkan 

En vanlig syn på förskolans uppgift har varit den skolförberedande, där förskolan verkar för 

att barnen ska bli undervisningsbara. Munkhammar (2001) menar att det inte ger förskolan 

och skolan jämbördig status och har inte lett till samverkan, utan istället inneburit 

organisatoriska förändringar som förskoleklassens bildande och integrering i skolan. Vidare 

menar Munkhammar (2001) att samverkan inte enbart sker genom delning av lokaler. Ett 

synliggörande av de traditioner som existerar måste medvetandegöras för att i praktiken 

kunna ändras och nyskapas. En gemensam syn på verksamhetens uppdrag kan då formas 

vilket är grunden för samverkan. I Läroplanen för förskolan, Lpfö (Skolverket, 2010) finns ett 

avsnitt, 2.5, som berör samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet: 

 

Förskollärare ska ansvara för: 

"att samverkan sker med personalen i förskoleklass[...]för att stödja 

barnens övergång till dessa verksamheter." 

 

Arbetslaget ska: 

"utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskoleklass[...]samt medverka med dem, och" 

"tillsammans med personalen i förskoleklass[...]uppmärksamma varje 

barns behov av stöd och stimulans.” 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

står att ett förtroendefullt samarbete ska finnas med förskolan. Under rubriken 2.5 Övergång 

och samverkan står att ”läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskolan" (Skolverket, 2011). 
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I båda styrdokumenten står tydligt angivet att det ska finnas ett utbyte mellan verksamheterna, 

i syfte att underlätta övergången för barnet mellan förskola och förskoleklass. Samarbetet ska 

bygga på förtroende och stödja barns utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv 

(Skolverket, 2010; Skolverket, 2011). Tidigare forskning visar på att problematik kring 

samverkan mellan förskola och förskoleklass kan bero på lokalens placeringar i förhållande 

till varandra, samt på förskolan och skolans olika diskurser och traditioner (Munkhammar, 

2001; Dahlberg, Lenz, Taguchi 1996). När förskoleklassen bildades 1998 flyttades lokalerna 

till skolans område och verksamheten tog därmed ett steg från förskolan till skolan och det 

fysiska avståndet ökade. När en ny skolform bildas medföljer organisatoriska 

omstruktureringar, vilket innebär ett revideringsarbete där nya gränser ska dras och nya 

samarbetsformer ska hittas (Ackesjö, 2010). Något som Munkhammar (2001) i sin avhandling 

beskriver som ett möte mellan förskoletraditionen och skoltraditionen. Munkhammar (2001) 

och Ackesjö (2010) belyser en vanlig missuppfattning att en tradition måste ge plats åt en 

annan, men att de i själva verket ska befrukta varandra. Förskoleklassens lokaler är i många 

fall traditionella klassrum, vilket medför svårigheter att skapa en undervisning som är 

traditionsenlig med förskolans uppdrag. Därför har verksamheten ofta kritiserats för att vara 

"skolifierad", vilket är ett begrepp som används när förskoleklassens praktik grundas 

mestadels på skolans traditioner. Det innebär att aktiviteterna till stor del är vuxenstyrda och 

fri lek får stå tillbaka. Lek och lärande separeras istället för att bilda en helhet (Ackesjö, 

2010). Gannerud, Rönnermann (2006) dementerar påståendet och betonar istället likheter 

mellan verksamheternas arbetssätt och att missuppfattningar bygger på att de olika 

skolformerna har en oklar uppfattning om vad de kan förvänta sig av varandra. Något som 

Munkhammar (2001) beskriver som ett förgivet tagande av den egna traditionens riktighet 

och ett försvårande för samverkan. Även Ackesjö (2013, 2013b) belyser i sin studie att 

skillnaderna nödvändigtvis inte behöver vara stora, men låga satsningar ger organisatorisk 

påverkan i form av låg personaltäthet, en av flera orsaker till gränslandets dilemma. 

 

Förskoleklassen som gränsland sammanfattar dessa svårigheter. Ackesjö (2010) menar att det 

finns två synsätt på förskoleklassens roll. Antingen kan den ses som en bro barnen passerar 

och samlar kunskaper inför skolstart, å andra sidan som en ö där barnen är fria och 

verksamhetens särart bevaras. Munkhammar (2001) instämmer att förskoleklassen fått sin 

särart genom traditionsmöte mellan förskola och skola, på grund av att det inte är möjligt att 

kliva av en diskurs och ta steget in i en ny. Det är snarare i fråga om att skapa någonting 

gemensamt. 
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Grundtanken med förskoleklassen är att lärarna ska länka samman det 

bästa från förskolans och skolans olika traditioner. I grunden handlar det 

om att utifrån två olika läroplaner skapa en pedagogisk praxis som blir 

en ”ny pedagogik” eller en övergångspedagogik. (Ackesjö, 2011:28) 

 

Tidigare studier har visat på att samverkan måste ske inom verksamheten (Davidsson, 2002; 

Ackesjö, 2011; Munkhammar, 2001; Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996). Samtidigt visar 

Skolverkets rapport nr 201 "Att bygga en ny skolform för 6-åringarna" (2001) på behovet av 

en gemensam policy för övergång och samverkan mellan skolformerna och att det finns en 

risk i att lägga hela ansvaret på den enskilda förskolan eller skolan. Davidsson (2002) menar 

att lärarna saknar tid och tillräckligt med stöd för att mötas och skapa förståelse för varandras 

verksamheter, som är en förutsättning för samverkan. Ackesjö (2013) befarar att visionen om 

en röd tråd mellan skolväsendet blir svår att infria då bristfällig kontakt mellan pedagoger 

försvårar övergångar mellan verksamheterna. Då styrdokumenten (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2011) idag erbjuder ökade möjligheter för lärande och tillvaratagande av barns 

förmågor krävs insikt i varandras verksamheter för att blivande förskoleklassbarn ska mötas 

på rätt nivå. Vidare redogör Ackesjö (2013b) för att problematiken kring övergångar mellan 

skolformer bör beaktas som kritiska händelser för barn, vilket belyser vikten av samverkan. 

 

2.7 Kommunikation ur ett organisationsperspektiv 

Ohlssons (2004) redogörelse av gemensam reflektion hör nära samman med föregående 

framställning av samverkan. Beskrivningen innefattar ett möte där medaktörerna samtalar och 

kommunikationen leder till förståelse för varandras erfarenheter och tolkningar. Det 

kommunikativa mötet mellan kollegor och i arbetslag kan på en djupare nivå utgöra 

meningsskapande och förståelse för verksamheten. Det innebär att handlingar inte bara 

uppmärksammas utan även reflekteras över i avsikt att inta en gemensam grundsyn. Då 

medaktörerna blir medvetna om det sammanhang de ingår i, ökar möjligheterna för att 

påverka omgivningen och skapa nya handlingsmönster (a.a.). 
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3 METOD 

Valet av metod föll på semistrukturerade intervjuer, då undersökningen fodrade detaljerad 

information från en specifik yrkesgrupp. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren 

ställer utvalda frågor, men är flexibel inför ordningsföljden och informanten ges frihet att 

utveckla sina tankar (se bilaga). Det kan innebära att informanten ombeds vidareutveckla sina 

svar för att komma djupare in på ämnet (Denscombe, 2000). Fördelar sågs med metoden då 

det var pedagogernas syn på samverkan som eftersöktes, vilket var möjligt att uppfatta genom 

öppna frågor och relevanta följdfrågor. Med tanke på att detta är en fallstudie, visar den 

snarare djup än bredd. Ett större antal informanter hade möjligen resulterat i ett generellt 

resultat, men detta är inte fallstudiens avsikt. En fallstudie berör ett specifikt fall, händelse, 

företeelse som kan undersökas i relation till andra inom samma kategori (Denscombe, 2000). 

Fallstudie som forskningsstrategi betraktas som relevant utifrån studiens syfte.  

 

3.1 Urval 

Relevant för studien var att få kontakt med pedagoger med erfarenhet kring övergång mellan 

förskola och förskoleklass. Hänsyn till detta togs i urvalet. Pedagogerna på respektive 

förskola och förskoleklass arbetar inom samma upptagningsområde, vilket innebär att 

informanterna är verksamma i tre olika områden. Det ger inblick i synen kring samverkan ur 

två perspektiv. Betydande skillnader sågs mellan upptagningsområdena och valet föll därför 

på att presentera informanterna efter område och yrkesgrupp. 

 

3.2 Undersökningsgrupp 

Informanterna utgjordes av sex kvinnliga förskollärare, varav hälften verksamma i förskola 

och hälften i förskoleklass. Samtliga arbetar i en mindre ort i södra Sverige. 

Arbetslivserfarenheten varierar mellan 7-38 år, alla har varit delaktiga i arbetet kring 

övergång mellan förskola och förskoleklass.  

 

I område 1 har både förskolläraren och förskoleklassläraren 31 års erfarenhet inom 

skolväsendet, varav förskolläraren är verksam i syskongrupp. 

 

I område 2 arbetar förskolläraren på en småbarnsavdelning, men har tidigare arbetat ett antal 

år på 3-5-årsavdelning. Förskoleklassläraren har tidigare erfarenhet inom förskola, men är för 

närvarande ansvarig för förskoleklass. De innehar 10 respektive 38 års yrkeserfarenhet. 
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I område 3 har förskolläraren 6 års erfarenhet av yrket, varav de senaste fyra åren på 3-5-

årsavdelning. Förskoleklassläraren har arbetat 23 år inom skolväsendet. 

 

3.3 Insamlingsmetod 

Informanterna kontaktades via telefon om förfrågan att delta i undersökningen, samt 

förbereddes på valt ämne. Intervjuerna bokades in under en sammanhängande period av en 

vecka. Inför datainsamlingen förbereddes frågor relevanta för forskningsområdet. Intervjuerna 

genomfördes efter avtalad tid och till hjälp användes ljudupptagningsutrustning, 

anteckningsblock och penna. För att skapa tydlighet tillskrevs en av oss en mer framträdande 

roll under intervjun, vilket gav möjlighet för den andre att formulera följdfrågor samt 

anteckna den icke verbala kommunikationen, vilket även stöds i Denscombe (2000) som 

påvisar svårigheter i att intervjua och samtidigt notera nyanser i informantens yttranden. 

Intervjuerna varade i cirka 30 minuter, därefter tackades informanten för medverkan. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades i syfte att underlätta vidare bearbetning (Denscombe, 

2000). Datainsamlingen kategoriserades efter vad informanterna återgett, mönster 

utkristalliserades utifrån deras svar och sattes i relation till tidigare forskning, studiens 

frågeställningar samt det teoretiska perspektivet. 

 

3.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principer som utgivits av Vetenskapsrådet (2002) tillämpades. 

Informanterna garanterades anonymitet samt att intervjuerna endast skulle komma att 

användas till denna studie. De informerades även om att studien är en studentuppsats vilket 

innebär att en examinator kan efterfråga tillgång till empirin. Informanterna gavs möjlighet att 

när som helst avbryta sitt deltagande i undersökningen. Ämnet som frågorna skulle behandla 

var känt när intervjuerna inleddes, och informanterna ombads svara efter egna upplevelser och 

erfarenheter. Överväganden gjordes angående de frågor som ställdes, omsorg lades på 

formuleringen i syfte att minska risken att frågorna uppfattades stötande, då två verksamheter 

med historiskt skilda traditioner diskuterades i relation till varandra. Frågorna berörde även 

reflektion över den egna verksamheten vilket hanterades varsamt för att inte vålla obehag för 

informanten.  
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3.6 Metoddiskussion 

Att kontakta pedagoger som arbetat olika antal år var ett medvetet val, då funderingar kring 

dess betydelse för synen på samverkan uppkom. Huruvida pedagogernas varierande 

arbetslivserfarenhet haft betydelse för undersökningen eller inte ställer vi oss tveksamma till, 

då de inte varit aktiva inom samma verksamhet alla år. Dess påverkan av resultatet är 

ovidkommande då informanternas relevans var mycket god på grund av deras erfarenhet av 

övergång mellan förskola och förskoleklass. Valet att fråga informanter från två olika 

verksamheter i samma upptagningsområde gav en möjlighet att sätta svaren i relation till 

varandra, samt att göra jämförelser mellan upptagningsområdena. Resultatet visade på 

betydande skillnader mellan områdena, relevanta att lyfta fram i såväl resultat, analys som 

vidare diskussion. 

 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor gav informanterna 

möjlighet att svara utifrån egna erfarenheter och inte känna sig begränsade att svara på ett 

särskilt sätt. Det gav också friheten att ställa följdfrågor för att utveckla svaren. Denscombe 

(2000) beskriver svårigheterna i att hålla saklighet och skilja på intervju och konversation. 

Med detta i åtanke blev det enklare att hålla saklighet. Denscombe (2000) uttrycker även 

vikten av att ge informanten utrymme, samt att inte undvika tystnad. Under intervjuerna 

uppstod tystnad vid flertalet tillfällen, vilket gav informanterna tid till eftertanke och som ofta 

följdes av utförligare svar. Ett intressant alternativ till semistrukturerade intervjuer är 

gruppintervju. Det hade möjligen lett till en djupare diskussion mellan informanterna, vilket 

kunde gett en bild av hur samverkan kan yttra sig i praktiken, och hur kommunikation och 

samspel mellan pedagoger i olika verksamheter ter sig. 

 

Datainsamling i form av intervjuer är beroende av informanternas uppriktighet (Denscombe, 

2000). Det bör tas i beräkning vid den här typen av undersökning. Pedagogerna gav intryck av 

att svara ärligt på frågorna, de uppmuntrades att utveckla sina tankar och noggrant 

övervägande om att inte lägga värderingar i svaren kan ha bidragit till deras öppenhet. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I följande resultatdel presenteras resultatet från genomförda intervjuer. Då studiens syfte är att 

undersöka hur samverkan sker i samband med övergång mellan förskola och förskoleklass, 

söks svar på följande frågor: Hur sker samverkan mellan förskola och förskoleklass? 

Hur ser pedagoger på samverkan? Delar av de transkriberade intervjuerna återges i citat för att 

förtydliga resultatet. 

 

4.1 Fler möten och tid för samverkan 

Utifrån resultatet från intervjuerna synliggjordes pedagogernas syn på samverkan som en 

viktig del i deras arbete, men de pekade på olika orsaker till att önskvärd samverkan uteblir. 

Hög arbetsbelastning, tidsbrist samt avsaknad av meningsfulla möten där pedagoger möts i 

syfte att skapa en gemensam grundsyn på hur de olika verksamheterna ska verka för en 

smidig övergång för barnen. 

 

Ja det är ju bara under samtalet som vi träffar dem, och då är det ju bara 

om barnet. Alltså, den som jobbar i förskoleklass berättar bara lite snabbt 

vad de gör i förskoleklassen och säger att det kan ändras till hösten sen, 

för då kanske vi kommer på något annat att jobba med. Men det är bara 

på mingelmötet vi träffar dem. Förskollärare, område 3 

 

Pedagogerna berättar att de möts under övergångssamtal som sker på vårterminen tillsammans 

med förälder och barn, samt på mingelmöte där personal från båda verksamheterna träffas i 

syfte att avtala tider för övergångssamtal. I område 2 och 3 ansvarar föräldrarna för hämtning 

och lämning av barn i samband med inskolning till förskoleklass. Pedagogerna i förskolan har 

upplevt en nackdel med detta då de inte har informerats om inskolningstider, vilket de anser 

påverkat verksamheten negativt då barnen inte hunnit förberedas i önskvärd utsträckning. 

Pedagogerna berättar att fler möten kunnat ge bättre insikt i varandras verksamheter. Som det 

är idag erbjuds få tillfällen till möten, och pedagogerna får ta egna initiativ och skapa 

tillfällen. 

 

Så när de varit här en månad tycker vi att det är lämpligt med återbesök. 

I halvklass går vi till dagis och leker på deras gård. Vi går inte in, den 

kontakten är lite svår. Planeringen har vi inte, men jag driver på att vi ska 

gå dit i alla fall. Förskoleklasslärare, område 2 
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Pedagogerna i område 1 är nöjda med den nuvarande samverkan och möjligheterna till möte 

och kommunikation. 

 

Men i och med att vi träffas hela tiden, vi stöter på varandra spontant, då 

kan man alltid pratas vid och när de går förbi har man möjlighet[…] Från 

båda håll är vi ju lyhörda och vill träffas och prata om det är något man 

tycker. Förskoleklasslärare, område 1 

 

De har upprättat ett dokument som berör övergång mellan förskola och förskoleklass, som 

utarbetats tillsammans för att tydliggöra förskolans och förskoleklassens verksamhet samt 

beskriva vad barnen bör ha med sig från sin förskoletid. Något motsvarande dokument har 

inte de övriga områdena. När fördelarna med dokumentet efterfrågas menar pedagogerna att 

de skapar en samsyn över barnen och verksamheten. 

 

Analys 

Några orsaker till att samverkan uteblir tillskrivs brist på tid och hög arbetsbelastning. Det 

medför att möjligheter till samspel och kommunikation försvåras. De tillfällen som möten 

mellan verksamheterna uppstår är under övergångssamtal, då föräldrar och barn medverkar, 

och så kallade mingelmöten. I hur hög grad mingelmöten leder till samverkan, eller om det 

endast är ytlig information som utbyts i form av exempelvis tidsbokning för övergångssamtal, 

kan diskuteras med åtanken att samverkan föregås av kommunikation och samspel i en 

djupare betydelse. Med samverkan menas att ett enhetligt synsätt skapas i syfte att arbeta mot 

ett gemensamt mål, och för detta krävs andra samverkansformer som ger pedagogerna 

möjlighet till att mötas. Pedagogerna berättar att det förekommit att förskolan visat bildspel 

eller berättat om ett speciellt tema de arbetat med, och detta kan ses som ett försök till att 

öppna upp för kommunikation. 

 

Ansvarsfördelningen för övergången i de olika områdena kan påverka möjligheterna till 

samverkan. När ansvaret ligger på föräldrarna fungerar de som en länk mellan förskola och 

förskoleklass vilket kan innebära att en betydande del av samverkan uteblir. Föräldrarna blir 

en mellanhand och får ta del av information av förskoleklassläraren, som riktat till förskolan 

kunnat leda till ökad kommunikation och samspel mellan pedagogerna. Med detta ifrågasätts 

inte föräldrarnas delaktighet i sig, men utifrån resultatet kan det utläsas ett antingen-eller 

perspektiv, där antingen föräldrarna eller förskolan sköter inskolning. 
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Att fler möten och samverkansformer är önskvärt lyfts fram av pedagogerna. Det är tydligt att 

det först då öppnas möjligheter för kommunikation, samspel och samverkan. När pedagogerna 

berättar om tidsbrist framgår också att de själva får ta initiativ till möten och skapa tillfällen. 

Detta lämnar stort ansvar på den enskilde pedagogen och det finns en risk att försök till 

samverkan sker godtyckligt och är avgörande av dennes engagemang och vilja.  

 

4.2 Gränsland 

Det finns en samstämmighet bland informanterna att förskoleklassen upplevs som ett 

gränsland mellan förskola och skola. Det faktum att barnen går ett år i förskoleklass gör 

verksamheten sårbar, och pedagogerna menar att organisatoriska förändringar i högre grad 

drabbar förskoleklassen. 

 

Innan har det varit så, och är fortfarande att vi är en ö, ibland utan bro 

som vi egentligen ska vara, en bro mellan förskola och skola. Men vi är 

en ö och kommer nog alltid att vara en ö. Förskoleklasslärare, område 3 

 

Det saknas en tillhörighet, och pedagogerna uttrycker en osäkerhet kring vilket lärande som 

ska ske i förskolan och förskoleklassen. Det finns en gemensam syn på att förskoleklassen 

idag har en större tillhörighet till skolan än förskolan, och att orsaken är förskoleklassens flytt 

till skolans lokaler. 

 

Det är mycket lättare att samverka när man är i samma lokaler, och jag 

tycker då att man inte ska samverka bara mot förskolan, utan mer mot 

ettan eller uppåt. Förskoleklasslärare, område 1 

 

Även styrdokumenten anses vara bidragande orsak till att skapa ett gränsland mellan 

förskolan och förskoleklassen. Det faktum att förskoleklassen tillhör samma läroplan som 

skolan menar informanterna försvårar eventuella samarbeten i form av tematiska arbeten, då 

förskolan har strävansmål och förskoleklassen ska börja förbereda sig för uppnåendemålen. 

Det finns också pedagogiska friheter som nämns under intervjuerna, nämligen att 

förskoleklasslärarna kan välja godbitar ur båda läroplanerna, men att det anses mer naturligt 

att arbeta mot årskurs 1.  
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Analys 

Förskoleklassen som gränsland kan förklaras genom att förskolan möter skolans tradition, och 

en ny kontext växer fram. Att pedagogerna uttrycker en osäkerhet kring vilket lärande som 

ska ske i förskola och förskoleklass kan möjligen förklaras av den tidsbrist pedagogerna 

upplever som bidrar till få samverkanstillfällen, ur vilka det skulle kunna ske kunskapsutbyte 

och växa fram en gemensam grundsyn. Det kan också leda till ett synliggörande av kontexten, 

och gemensam reflektion kan ifrågasätta de återkommande handlingar som bildar den sociala 

praktiken. Först då kan en kontext ombildas, och förstås på nytt. Förskoleklassen tillhör 

skolans läroplan, och ligger oftast i lokaler placerade i anslutning till grundskolan, vilket 

påverkar möjligheterna till samverkan med förskolan. 

 

4.3 Traditioner i möte 

Pedagogerna är överens om att förskolklassbarnen ska förberedas för årskurs 1, något som 

benämns som skolmognad. Arbetssättet beskrivs i första hand som socialt värdegrundsarbete i 

syfte att stärka barnens identitet, självkänsla och gemenskap i gruppen. De framhåller även fri 

lek som en självklar del. Pedagogerna i förskolan redogör för ett liknande arbetssätt där 

barnen utmanas att samarbeta, lösa problem, känna empati och tilltro till sin egen förmåga, 

vilket anges som viktiga förmågor att ha med sig till förskoleklassen. Informanterna uttrycker 

att övergång mellan förskola och förskoleklass idag utgör ett större steg för barnen än 

övergång från förskoleklass till årskurs 1. Det talas om verksamheternas varierande 

delaktighet i övergången. 

 

Deras huvuduppgift är ju att lämna över barnen, få dem att känna sig 

trygga med det och min del är att ta emot och att de ska känna sig 

välkomna[…]det är samma mål men de ska avsluta och lämna över och 

jag ska ta emot. Förskoleklasslärare, område 1 

 

Ovanstående citat kommer från område 1 där pedagogerna ansvarar för övergången. I område 

2 och 3 är det föräldrarna som ansvarar för hämtning och lämning, och pedagogerna upplever 

att de skulle vilja ha större delaktighet. 

 

Vi har inget med inskolningen att göra. Förskollärare, område 3 

 

Reviderandet av läroplanerna (2010) upplevs till stor del positivt då framförallt förskolans 

uppdrag förtydligades. Enligt pedagogerna medförde detta ett tydliggörande av 
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förväntningarna på respektive verksamhet. Vikten av att visa intresse för och värdesätta 

varandras verksamheter betonas, och det framgår att det med åren blivit enklare att mötas på 

samma nivå, men att det föregåtts av samtal kring förväntningar och syn på uppdragen. 

 

Men jag tror att man trodde att det var det jag representerade, någon 

skolfröken och det är inte alls så. Och när vi hade pratat om det, att jag 

inte alls kommer dit och granskar med några frökenögon, utan att jag är 

mer intresserad av allt det fina de gör, och hur duktiga de är. 

Förskoleklasslärare, område 3 

 

Resultatet visar även på att reviderandet av läroplanerna (2010) bidragit till negativ inverkan 

på samverkan mellan förskola och förskoleklass. Enligt pedagogerna har det till viss del skiljt 

verksamheterna åt, och att tidigare samarbeten upphört. Anledningen är att det upplevs att 

barnen i de olika verksamheterna inte har samma utbyte av samarbeten längre. 

 

Analys 

Samtliga pedagoger i de olika verksamheterna beskriver arbetssättet på liknande vis. 

Värdegrundsarbete och att stärka barnen socialt är i fokus, och de framhåller att den fria leken 

är viktig. Ur resultatet kan utläsas en omedvetenhet om varandras arbetssätt, men även att de 

uttrycker önskan om liknande arbetsformer och förhållningssätt kring barns lärande, samt att 

de önskar större inblick i varandras verksamheter. Möjligen kan pedagogernas bristande insyn 

i varandras arbetssätt bero på de få möjligheter som ges till kommunikation och samverkan. 

 

Att det idag beskrivs som ett stort steg mellan förskola och förskoleklass kan hänvisas till 

lokalernas placering till varandra. Det möjliggör samarbete mot skolan, men försvårar 

samverkan och återkoppling till förskolan. Då pedagogerna beskriver liknande arbetssätt och 

förhållningssätt ställer vi oss frågande till traditionernas påverkan på samverkan. En möjlig 

förklaring till att traditionella gränser suddas ut, kan vara att förskoleklassens särart börjar 

stärkas efter att ha funnits i ett flertal år, varav en ny kontext vuxit fram och stadgats. Dock 

syns ett förgivet tagande om motsvarande verksamhet, vilket kan ha inverkan på deras syn på 

varandra. För att komma till insikt bör kommunikationens betydelse beaktas, vilket till följd 

av samspel kan leda till att förgivet tagna sanningar synliggörs, och det är först då ett möte 

sker och en samverkan inleds. 
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Det kommer fram att i de områden där föräldrarna ansvarar för hämtning och lämning, önskar 

förskolorna en större roll i övergången. Det framgår att samverkan försvåras eftersom 

kommunikation mellan verksamheterna riskerar att utebli, och föräldrarna då agerar 

mellanhand. I djupare mening kan detta innebära att ojämnbördiga roller och status tilldelas. 

När kontexter synliggörs och intresse visas för varandras verksamheter genom 

kommunikation och samspel, sker ett möte utifrån vilket samverkan kan inledas i syfte att 

skapa en gemensam grundsyn. Pedagogerna är överens om att fler samverkansformer är 

gynnsamt för att underlätta övergången för barnen. Det faktum att läroplanen tydliggjort 

uppdragen har enligt pedagogerna skapat bättre förutsättningar för kommunikation. Det är 

tydligare vad verksamheterna kan förvänta sig av varandra, men det ersätter inte den lokala 

samverkan som måste ske mellan varje förskola och förskoleklass. 

 

4.4 Slutsats 

Samverkan mellan förskola och förskoleklass sker genom mingelmöten, övergångsamtal, 

spontana möten och besök av varandras verksamheter. Pedagogernas roll i övergången 

varierar och det finns en samstämmighet att antalet samverkansformer inte är tillfredställande. 

De upplever samverkan som viktig men uttrycker en uppgivenhet över få tillfällen till möten 

och saknar tid till att sätta sig in i varandras verksamheter. Samverkan föregås av samspel och 

kommunikation och det förutsätter tid och tillfällen till möten. 
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5 DISKUSSION 
Efter att ha studerat tidigare forskning och undersökt hur samverkan sker i samband med 

övergång mellan förskola och förskoleklass, samt pedagogers syn på samverkan, kommer vi i 

denna del knyta ihop dessa delar i diskussionen samt presentera en slutsats. 

 

5.1 Hur samverkan sker och pedagogers syn på samverkan 

Tidigare forskning lyfter fram flera aspekter som medfört problematik kring samverkan 

mellan förskola och förskoleklass. Att skolformerna vuxit fram genom olika traditioner anses 

bidragit till samverkanssvårigheter då avsaknad av gemensam grundsyn kan ha påverkat i 

mötet mellan pedagoger (Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996; Munkhammar, 2001). Resultatet i 

vår undersökning visar pedagogernas medvetenhet om traditionsskillnader, men att 

uppfattningen råder att gränser suddats ut under åren genom möten, kommunikation och 

samspel. Pedagogerna betonar vikten av att visa intresse för och värdesätta varandras 

verksamheter, vilket Munkhammar (2001) beskriver som ett viktigt steg i närmandet av två 

sociala kontexter. Vi kan se betydelsen av det för samverkan i syfte att underlätta övergången 

för barnen, då brist på samspel och kommunikation onekligen riskerar att en röd tråd genom 

skolväsendet uteblir. Förskoleklassen som ofta beskrivs som ett gränsland med svårighet att 

finna tillhörighet till både förskola och skola, bildades 1998 som en kompromiss mellan att 

tidigarelägga skolstarten eller frivillig skolstart (Ackesjö, 2010; Munkhammar, 2001). Det har 

även framkommit i studiens resultat att verksamheten, som varar endast ett läsår, ofta blivit 

utsatt för organisatoriska förändringar. Vi ser en sårbarhet i förskoleklassen som verksamhet, 

då förskoleklassen som gränsland har bestått under en lång tid av ständiga förändringar. 

Förändringarna har stått i vägen för samverkan och bildandet av ny kontext dragit ut på tiden 

till följd av samverkanssvårigheter, vilket möjligen resulterar till den stora osäkerhet som 

råder idag kring vilket lärande som ska ske. I Skolverkets diskussionsunderlag (2011) står 

angivet att förskoleklassen ska vara en kombination av förskolans och skolans arbetssätt. 

Ackesjö (2013) skriver om vikten av traditionernas möte som en bot på gränslandets 

osäkerhet om tillhörighet, och hänvisar till att styrdokumenten (Skolverket, 2010; Skolverket, 

2011) talar för att ämnen och lektioner inte hör hemma i förskoleklass. Dock menar 

författaren att en balans mellan vuxenstyrda och fria aktiviteter är önskvärt. Det är förenligt 

med forskning kring sociala kontexter, som menar att en kontext inte kan bytas ut mot en ny, 

utan att de båda bör befrukta varandra, ombildas och forma något gemensamt (Ackesjö, 2010; 

Munkhammar, 2001; Säljö, 2005). 
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När förskoleklassen flyttade till skolan underlättades samverkan mot skolan, samtidigt som 

det försvårade kontakten med förskolan (Ackesjö, 2010). Det fysiska avståndet ökade och i 

vår studie kan vi se upptagningsområdets betydelse för samverkan. För förskoleklass med 

stort upptagningsområde innebär det kontakt med ett flertal förskolor vilket ökar 

arbetsbelastningen för den enskilde pedagogen. I undersökningen framkommer att läraren i 

förskoleklass i två av områdena tillskrivs en större roll i övergången. I samma områden lades 

ansvaret på föräldrarna för lämning och hämtning under inskolningen, och därmed minskade 

möten och tillfällen för samverkan mellan förskola och förskoleklass, samtidigt som förskolan 

uttryckte önskan om en större roll. I resultatet presenteras även ett område beläget i ett litet 

samhälle där barnen kommer från endast en förskola. Där delar förskolan och förskoleklassen 

ansvaret för övergången, en gemensam grundsyn har utarbetats och pedagogerna bedömer 

samverkan som god. Vi ser ett starkt samband mellan god samverkan och ansvarsfördelning 

för övergången. I det område där ansvarsfördelningen var jämn betonas de spontana mötenas 

betydelse, då fler tillfällen gavs för kommunikation och samspel. Lokalernas placering och 

det lilla upptagningsområdet spelar naturligtvis in för att spontana möten ska ske, då det 

fysiska avståndet mellan förskola och förskoleklass är litet och pedagogerna har färre 

kontakter att knyta. Även tidigare forskning lyfter fram vilken roll lokalernas placering har för 

samverkan (Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996; Munkhammar, 2001). Att förändra det fysiska 

avståndet är inte en nödvändig åtgärd, då barnen ska gå vidare till årskurs 1 efter 

förskoleklassen. Snarare bör fokus riktas på att hitta samverkansformer, samt att tid och stöd 

avsetts till pedagogerna för samverkan. Davidsson (2002) framhåller att detta inte ges i 

tillfredställande utsträckning, och även pedagogerna i studien tar upp tidsbrist och 

arbetsbelastning som skäl till att möten inte sker. Skolverkets rapport nr 201 ”Att bygga en ny 

skolform för sexåringarna” (2001) varnar för att lägga för stort ansvar på den enskilda 

förskolan eller förskoleklassen, och betonar vikten av en gemensam policy. I studien ser vi att 

avsaknad av policy tenderar att lägga ansvar på enskilda pedagogers engagemang och goda 

vilja att skapa en trygg övergång för barnen.  

 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) och förskoleklassen (Skolverket, 2011) uttrycker 

att kunskapsutbyte ska ske mellan pedagoger i respektive verksamhet genom kontinuerlig 

kontakt, för att stödja barns övergång mellan verksamheter. Vi ställer oss därför frågande till 

att två av områdena i studien valt att lägga en stor del av ansvaret för övergången på 

föräldrarna, då vi ser att det påverkar samverkan och att det ingenstans i läroplanerna står om 

föräldrarnas delaktighet i övergången. Värt att diskutera är också avsnittet om övergång i Lgr 
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(Skolverket, 2011) där begreppet samarbete används istället för samverkan, vilket används i 

Lpfö (Skolverket, 2010). Det kan signalera en ytligare form av gemensam handling, som inte 

förutsätter samsyn eller att det sker samtidigt (Ohlsson, 2004). Att begreppet samarbete står i 

styrdokumentet kan fortfarande innebära att samspel och kommunikation sker, dock inte 

nödvändigtvis i bemärkelsen att skapa gemensam grundsyn. Vi ser att detta kan ha betydande 

konsekvenser för barnen i övergång mellan verksamheterna, och att den röda tråden genom 

skolväsendet riskerar att utebli. 

 

Utifrån resultatet kan vi urskilja pedagogernas bristande inblick i varandras läroplaner och 

arbetssätt. Kunskap om varandras verksamheter kan förebygga missuppfattningar och förgivet 

tagna sanningar, samt gynna samverkan då traditioner och kontexter synliggörs, reflekteras 

över och omformas (Ackesjö 2010; Dahlberg, Lenz Taguchi, 1996; Gannerud, Rönnermann, 

2006; Munkhammar, 2001; Säljö, 2005). Vi lyfter frågan om pedagogerna ges tillräckligt med 

tid att sätta sig in i varandras verksamheter och läroplaner. Viktigt att lyfta fram är att 

pedagogerna i undersökningen önskar mer tid för samverkan, men det framgår inte om de 

aktivt arbetar för fler möten. Frågan kunde ställts om hur pedagoger upplever inflytande i 

samverkan med andra verksamheter. Möjligen kunde svaret visat på om de känner att de kan 

påverka eller om det ligger utanför deras ansvarsområde. Det tåls att ställas mot 

styrdokumenten som klargör att kunskapsutbyte ska ske mellan verksamheterna. Det har 

redan nämnts att kommunikation och samspel föregår samverkan, som i sin tur är 

förutsättningar för smidiga övergångar mellan verksamheter och att en röd tråd finns genom 

skolväsendet (Ohlsson, 2004). Ackesjö (2013) förespråkar att diskussionen kring 

förutsättningar för att underlätta barns övergång mellan skolformer hålls levande, då det i 

många fall fungerar otillfredsställande. Vi ser en fara med om fallet är så att pedagoger tänker 

stadieindelat, då det finns en risk att helheten glöms bort. Det är samma barn som flyttar 

mellan verksamheterna, och vilka konsekvenser får pedagogers bristande samverkan för 

barnens skolgång? 

 

5.2 Slutsats 

Pedagogernas tidsbrist och höga arbetsbelastning genererar i avsaknad av möten, och därmed 

samspel och kommunikation. Det innebär att möjligheterna till insyn i varandras 

verksamheter och formandet av en gemensam grundsyn begränsas. Både läroplanen och 

lokalernas placering underlättar samarbete med skolan, men försvårar samverkan mot 
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förskolan. Pedagogerna uttrycker att det vore önskvärt med fler samverkansformer, men att 

det till stor del lämnas till de enskilda pedagogerna att skapa dessa tillfällen. 

 

Oberoende av förskoleklassens tillhörighet, kan samverkan mot respektive verksamhet vara 

gynnsamt då förskoleklassen bör vara en bro för att underlätta övergång mellan förskola och 

skola. För att behålla en röd tråd genom skolväsendet bör inte övergångar innebära stora 

förändringar för barnen, och förutsättningar för det är samverkan i följd av möjligheter till 

möten, kommunikation och samspel. Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att 

pedagoger uttrycker en vilja till samverkan, men att tidsbrist och hög arbetsbelastning upplevs 

som ett hinder. 
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5.3 Förslag på vidare forskning 

Munkhammar (2001) menar att samverkan måste ske inom verksamheten. Samtidigt redogör 

tidigare forskning för faran att lägga för stort ansvar på den enskilda förskolan eller 

förskoleklassen (Skolverkets rapport nr 201, 2001). Denna motsägelse kunde analyseras 

vidare genom att undersöka rektorers syn på samverkan och vilka direktiv som Skolverket 

utger, hur dessa följs upp samt andra skolor inom samma områdes påverkan på varandra. Den 

gemensamma policyns vara eller icke varande är ännu en intressant aspekt att undersöka. Det 

kan antas att fördelarna med policy är många, då övergång från förskola till förskoleklass 

skett så många gånger att pedagoger bör ha erfarenhet av goda rutiner, men en gemensam 

policy kan också inskränka pedagogers frihet att anpassa till aktuell barngrupp. 
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Bilaga 

 

Berätta kort om din bakgrund; vilken utbildning du har och hur länge du arbetat som lärare. 

Beskriv vilken verksamhet du är aktiv i idag. 

 

1. Hur ligger förskolan och förskoleklassens lokaler i förhållande till varandra? 

 

2. Kan du beskriva hur en övergång mellan förskolan och förskoleklassen går till? 

- Vilken roll har förskolan? 

- Vilken roll har förskoleklassen? 

 

3. Idag arbetar förskolan och förskoleklassen efter olika läroplaner. Har det någon betydelse 

för samverkan? 

 

4. a. Vilket slags lärande ska ske i förskolan? 

    b. Vilket slags lärande ska ske i förskoleklassen? 

 

5. Hur upplever du att samverkan fungerar idag? 


